Plan nadzoru pedagogicznego
Polsko-Kanadyjskim Gimnazjum im. A.Bella w
OStrowie Wielkopolskim
na rok szkolny
2015/2016

Podstawa prawna planowania działań.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego – Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1324 z pó źniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z pó źniejszymi zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 0 poz. 560).
Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016
Plan nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w roku
szkolnym 2015/2016
Wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w roku szkolnym
2015/2016

Założenia organizacyjne nadzoru pedagogicznego
Dyrektor szkoły w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
1.
Przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy
szkoły lub placówki.
2.
Kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotycz ących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół i placówek.
3.
Wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególno ści przez:
organizowanie szkoleń i narad,
a.
b.
motywowanie do doskonalenia,
4.
Monitorowanie - poprzez śledzenie działań, obserwowanie przebiegu, zbieranie informacji,
gromadzenie danych w celu zmiany na lepsze.
5.
Obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz
inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki.
Cel nadzoru pedagogicznego:
1.
2.
3.

4.

Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i wykorzystywanie jej wyników do doskonaleni a jakości
pracy
szkole nauczycieli w realizacji zadań poprzez organizowanie szkoleń, narad, motywowaWspomaganie
nie
dowdoskonalenia.
Przestrzegania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania
egzaminów, a tak że przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki.
Kontrola realizacji minimalnej ilość godzin realizowanych w trzyletnim okresie nauczania dla
poszczególnych oddziałów gimnazjum.

5.

Monitorowanie współpracy rodziców z zeszkołą.(Dzienniki wychowawcy/obserwacja spotkań z
Rodzicami)

.
I. PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016
Wymaganie - Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
Wyzwania - Cele i zakres ewaluacji wewnętrznej:
•

W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową z uwzględnieniem osiągnięć
uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego.

•

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej i
wykorzystują je podczas wykonywanych zadań i rozwiązywania problemów.

•

Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i
sposobów jej realizacji.

•

W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, z
uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, formułuje się i wdraża wnioski z tych
analiz.

Osoby odpowiedzialne za ewaluację:
a.
mgr Anna Dybała,
b.
mgr Łukasz Grzegorzewski,
c.
mgr Teresa Stagraczyńska,
d.
mgr Anna Sikorska
współodpowiedzialny: dyrektor mgr Anna Molka

Terminy przeprowadzania czynnościewaluacyjnych

•
•
•
•
•
•

Rozpracowanie metod badawczych- wrzesień;
Przebieg ewaluacji, zbieranie informacji - do końca grudnia 2015 r.;
Analiza zebranych informacji - styczeń 2016 r. ;
Wyciąganie wniosków - luty 2016 r.
Pisanie raportu - luty 2016 r.
Prezentacja raportu luty 2016 r.

Lp.

PRZEDMIOT
PRZEGLĄDU

PRZEDMIOT KONTROLI

FORMA

OSOBY, KTÓRE
BĘDĄ
KONTROLOWAN
E

1.

Kontrola bazy
dydaktycznej

Sprawdzić czy baza
dydaktyczna szkoły
odpowiada przepisom bhp

Przegląd bazy
dydaktycznej.
Obserwacja Szkoły.

Wszyscy
nauczyciele

2.

Kontrola
przedmiotowych
planów
nauczania(rozkładów
materiału)

Sprawdzenie zgodności
planów nauczania z
planami nauczania
przyjętymi przez
nauczycieli.

Przegląd planów I
zaakceptowanie do
realizacji.

Wszyscy
nauczyciele

3.

Kontrola
przedmiotowych
wymagań
edukacyjnych na
poszczególną ocenę

Czy nauczyciele okreslili
wymagania niezbędne do
otrzymania przez uczniów
poszczególnych ocen, czy
określili sposoby
sprawdzania osiągnięć,
sposoby wyrównania
zaległości, oraz sposoby
informowania uczniów I
rodziców o wymaganiach na
poszczególne stopnie.

Przegląd
przedmiotowych
wymagań
edukacyjnych.

Wszyscy
nauczyciele

4.

Kontrola planów
wychowawczych

Kontrola planowania
działań wychowawczychkontrola planowania
wspołpracy z rodzicami
oraz kontrola planowania
spotkań indywidualnych z
rodzicami.

Przegląd planów
wychowawczych I
przyjęcie ich do
realizacji.

mgr Urszula
Cierpka
mgr Anna Dybała
lic Mateusz
Marciniak
mgr Anna Molka

5.

Kompletny przegląd
Przegląd I kontrola
Dokumentacja
wymienionych dokumentów wymienionych
pedagogiczna:
dokumentów.
dzienniki lekcyjne,
arkusze ocen, dziennik
zajęć pozalekcyjnych.

6.

Prawidłowość
prowadzenia dokumentacji
przebiegu nauczania i
wychowania

Zgodność wpisów tematów
lekcyjnych z planami
edukacyjnymi lub
wynikowymi.

Kontrola wpisów w
dzienniku lekcyjnym.

Wszyscy
nauczyciele

Wychowawcy I
poszczególni
nauczyciele

7.

Kontrola dzienników zajęć
Kontrola
przestrzegania pozalekcyjnych I
dodatkowych.
Zajęć dodatkowych

Kontrola dokumentacji/ Nauczyciele
obserwacje zajęć
zajęć
dodatkowych

8.

Kontrola pełnienia
dyżurów przez
nauczycieli

Kontrola dyżurów pod
Obserwacja
względem bezpieczeństwa I
kultury osobistej uczniów.

9.

Kontrola dokumentacji
pomocy
psychologicznopedagogicznej
uczniom

Kontrola poprawności
prowadzenia dokumentacji
pomocy- psychologicznopedagogicznej.
Sprawdzenie wsperania
uczniów.

10.

Kontrola dokumentacji Kontrola dokumentacji
zespołów przedmiotowych.
zespołów
przedmiotowych

12.

Kontrola świetlicy
szkolnej

13.

Kontrola stopnia
realizacji podstawy
programowej

Wszyscy
nauczyciele
dyżurujący

Kontrola dokumentacji, pedagog
obserwacje, akceptacja
proponowanych form
pracy

przegląd

Wszyscy
nauczyciele

Kontrola pracy świetlicy
szkolnej, harmonogramu
pracy świetlicy oraz
bezpieczeństwa

obserwacje

Mgr Magdalena
Gzik, mgr Edyta
Nowicka, mgr
Natalia Bogacz,
mgr Agnieszka
Sobczak

Zgodność wpisów w
dzienniku z planami
wynikowymi oraz planami
edukacyjnymi.

Przegląd

Wszyscy
nauczyciele

Badanie wyników nauczania i efektów kształcenie w roku szkolnym 2015/2016

Lp.

Przedmiot badania

Cel badania

Klasa

1.

Diagnoza wyników
sprawdzianu po klasie VI

Analiza pod kątem I
posiadanych
umiejętności
uczniów
na
nauki w gimnazjum

2.

Analiza EWD na podstawie ocena jakości
wyników egzaminu gimpracy
nazjalnego
szkoły w obszarze
dydaktyka

Nauczyciel

Termin

Urszula Cierpka/
Karina Rudnicka

X 2015

Mgr Karina
Rudnicka/
Urszula Cierpka

IX 2015

3.

Analiza wyników egzaminu Wyniki są
gimnazjalnego 2015
analizaowane w

mgr Karina
Rudnicka

IX 2015

celu poprawy
jakości
4.

Próbny Egzamin
Gimnazjalny grudzie ń
2015 - analiza próbnego egzaminu
gimnazjalnego luty 2016 r.

Analiza pod
względem jakości
nauczania oraz
wdrażanie
wniosków do
realizacji

III

mgr Karina
Rudnicka
mgr Anna Molka
mgr Urszula
Cierpka
mgr Anna
sikorska

XII 2015
I 2015

5.

Próbne egzaminy
gimnazjalne
przedmiotowe

Analiza oraz
badanie osiągnięć
edukacyjnych

III

mgr Teresa
Stagraczyńska
mgr Karina
Rudnicka
mgr Anna Molka
mgr Urszula
Cierpka
mgr Anna
sikorska

XI 2015
I 2016
III 2016

Przedstawianie nauczycielom wniosków wynikaj ących z nadzoru pedagogicznego
Zadanie szczegółowe

Termin

Odpowiedzialny

Uwagi

Przedstawienie ogólnych
wniosków ze sprawowanego

styczeń 2016

dyrektor

Na podstawie wspólnie

nadzoru

opracowanych, zgodnym

Przedstawienie wyników i

z planem nadzoru

wniosków ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego

WSPOMAGANIE

czerwiec 2016

dyrektor

działań

1. Tematyka szkoleń i narad dla nauczycieli.

Formy reLp.

Tematyka

Termin
realizacji

Osoby wspomagające

alizacji

Rady pedagogiczne szkoleniowe
1. 1.

Omówie
nie

i

analiz
egzaminu
a

gimnazjalnego 2015
r.
3.

Diagnoz
a

Mgr Karina Rudnicka

szkolenie
wyników
sprawdzianu

Sierpień 2015.

po klasie VI w celu doskonalenia
pracy szkoły.

2.

Praca z dzieckiem z ADHD

Pporadnia Psychologiczno
Pedagogiczna

szkolenie
Styczeń 2016 r.

3.

Analiza próbnego egzaminu gimna-

f) j. polski: mgr Karina
Rudnicka

zjalnego styczeń 2015 r.

g) historia, wos – Izabela
Krysik
h) część matematyczną .

szkolenie

luty 2016

Urszula Cierpka
i) przyrodnicza:
Anna Sikorska

Jak wykorzystać potencjał

4. 1. rodziców

Anna Molka
Karina Rudnicka

szkolenie

w procesie dydaktyczno wychowawczym i organizacyjnym szkoły.
2. Zasady i procedury przeprowadze-

marzec/kwiecień

nia egzaminu gimnazjalnego w
roku

2016 r.

szkolnym 2015/2016,
3. Zasady ewakuacji szkoły oraz
pierwsza pomoc przedmedyczna

mgr Agata Krawczyk-Paulus

Rady pedagogiczne

1. 1.

Organizacja

roku

szkolnego

2015/201
6,
2.

spotkanie

28.08.2015

dyrektor szkoły

15.09.2015

dyrektor szkoły

17 listopad 2016

dyrektor szkoły, prowadzący

plenarne

Przydział czynności na rok szkolny
2015/2016,

3.

Przedstawien
ie

organizacji tygo-

dniowego rozkładu zajęć.
4.

2. 1.

Sprawy
bieżące
Przyjęcie planu nadzoru pedago-

spotkanie

gicznego i planów pracy na rok

plenarne

szkolny.
2.

Przedstawienie analizy egzaminu
gimnazjalneg
o,

3. 1.
2.

4. 1.

2.

Szkoleni
e

spotkanie

Sprawy
bieżące

plenarne

Ocena i klasyfikacja uczniów za I

spotkanie

12 styczeń 2016

semestr roku szkolnego 2015/2016.

plenarne

(koniec półrocza

Sprawy ró
żne

szkolenie
dyrektor szkoły,
wychowawcy

15.01.2016)

3.

Rada

5. Szkoleniowa

sp
otk
ani
e
ple
nar
ne

Rada
klasyfikacyjn
a za rok
6. szkolny

2015/2016

26k
wieci
eń
2016
r.

dyrektor
szkoły
mgr
Jolanta
Furtak

sp
otk 15.0
dyrektor
ani 6.201
e
6
szkoły
ple
nar
ne

Rada
podsumowują
ca rok
7. szkolny

2015/2016

sp
otk 24.0
ani 6.201
dyrektor
6
szkoły
e
ple
nar
ne

OBSERWACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH
ORAZ INNYCH ZAJĘĆ I CZYNNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁALNO ŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY
Zasady prowadzenia obserwacji:
1. Obserwacja zajęć lub czynności nauczyciela powinna być zapowiedziana, co najmniej na 1
dzień przed obserwacją.
2. Obserwacja powinna być poprzedzona rozmową dotyczącą wyjaśnienia celu i zakresu obserwacji,
3. Obserwacja może dotyczyć całości lub fragmentów zajęć, czynności.
Rodzaje obserwacji
1. OBSERWACJA służąca ewaluacji wybranych zakresów pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej szkoły
2. OBSERWACJA służąca bieżącemu nadzorowi lub kontroli przestrzegania przepisó w prawa
oświa-towego, np. realizacji podstawy programowej
Główne cele obserwacji zaj ęć i innych czynności nauczycieli na bieżący rok szkolny
1. Czy w czasie zajęć wdrażane są wnioski z analizy egzaminów i bada ń wyników nauczania.
2. Czy uczniowie są oceniani zgodnie z Szkolnymi i przedmiotowymi zasadami oceniania.
3. Czy prace domowe są dopełnieniem jednostki lekcyjnej i czy ich realizacja jest systematycznie
sprawdzana i oceniana .
4. Czy na zajęciach uczniowie podnoszą swoje kompetencje czytelnicze.
5. Obserwacja spotkań z rodzicami - informowanie rodziców oosiągnięciach edukacyjnych młodzieży w tym przestrzeganie procedur związanych z ocenieniem.

12

7. Obserwacja sposób pełnienia dyżurów przez nauczycieli.

Dodatkowe, stałe obszary kontroli i diagnozy podczas obserwacji zawarte są we wzorze karty obserwacji, na której przed obserwacj ą zostaną podane wybrane cele główne.
Harmonogram
Lp.

Nauczyciel hospitowany

Rodzaj zajęć

Termin
IP

Obserwujący

II P

1.

mgr Joanna Robakowska

muzyka

X

mgr Anna Molka

2.

mgr Urszula Cierpka

matematyka

XI

mgr Anna Molka

3.

mgr Karina Rudnicka

j. polski

II

mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

4.

mgr Dorota Treichel

religia

V

5.

mgr Anna Dybała

j. niemiecki

6.

mgr Urszula Cierpka

lek. wychowawcza

7.

Lic Mateusz Marciniak

lekcja
wychowawcza

8.

mgr Czesław Skoniecki

Wychowanie do
życia w rodzinie

II

9.

Anna Molka

j. angielski

II

10.

mgr Anna Sikorska

chemia

11.

Marta Gaszewska

j. hiszpański

12.

mgr Joannarobakowska

Zajęcia techniczne

13.

mgr Anna Sikorska

biologia

14.

mgr Alina Matoga

religia

15.

mgr Łukasz Grzegorzewski

geografia

16.

mgr Czesłąw Skoniecki

EDB

17.

mgr Daniela Guzikowska

informatyka

18.

mgr Izabela Krysik

WOS

19.

mgr Halina Guździoł

biologia

21.

mgr Agata Krawczyk-Paulus

psycholog szkolny

mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

XI
II

mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

XII

IV

mgr Anna Molka
mgr Karina Rudnicka
mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

IX
IV

mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

IX
V

mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

X

III

mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

XII

III

mgr Anna Molka
mgr Anna Molka

XII
V

mgr Anna Molka

Plan nadzoru pedagogicznego zatwierdzono dnia 15 września 2015

Dyrektor:

